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Přímo v samém srdci západočeských Rokycan se nachází Muzeum Dr. Bohuslava Horáka, které láká na několik velmi
zajímavých expozic. Jedna z nich, interaktivní Příroda pro budoucnost nabídne
v tabletech zvuky ptáků i krátké ﬁlmy
o chráněných územích.
Přírodovědná expozice s názvem Příroda pro budoucnost je přesně to pravé
pro milovníky a znalce přírody. Expozice
mapuje zvířata a rostliny, které se vyskytují v okolí, a věnuje se chráněným územím, přírodním rezervacím, přírodním
památkám a chráněným a památným

V regionálním muzeu v Rokycanech
uslyšíte zpívat ptáky

V průběhu července a srpna Vám ROP Jihozápad a MF Dnes
přináší 9dílnou sérii letních tipů na výlety po jihu a západě
Čech. Navštivte zajímavá místa, kde se realizovaly projekty
podpořené z Regionálního operačního programu Jihozápad,
užijte si cestování a zúčastněte se letní soutěže KOMPAS.
Chcete se dozvědět více a vyhrát zajímavé ceny?
Navštivte www.rr-jihozápad.cz/kompas.

PO JIHOZÁPADĚ ČECH

TIPY NA VÝLETY

Foto: ROP Jihozápad

www.muzeumrokycany.cz

Adresa: náměstí Josefa Urbana 141,
337 01 Rokycany-střed
Otevírací doba: út–ne, 8:00–12:00,
12:30–16:00 hod.

MUZEUM Dr. BOHUSLAVA HORÁKA

stromům. Každého návštěvníka mile
překvapí právě interaktivnost celé expozice. Díky tabletům uslyší návštěvníci
zvuky, které vydávají ptáci, a také si mohou sami přečíst zajímavosti o památných stromech. V tabletech jsou nahrány
krátké ﬁlmy, které mapují vybraná chráněná území.
Díky dotaci z Regionálního operačního
programu Jihozápad tak mohla vznik-

pomocníci našich babiček mapuje vývoj, kterým prošli kuchyňští pomocníci
během posledních 100 let. Exponáty
si můžete prohlédnout do konce srpna. Druhá výstava s názvem 1. světová válka ve fotograﬁi Konrada Kurze
a Jaroslava Bílého připomíná pomocí
dobových fotograﬁí sté výročí zahájení
Velké světové války. Výstavu si můžeProhlédněte si historické kuchyňské
te prohlédnout až do 28. září. Pokud
pomocníky i dobové fotky
muzeum navštívíte během měsíce srpV muzeu jsou v současné době také na, získáváte také možnost zapojit se
k vidění dvě tematicky zaměřené vý- do prázdninové cestovatelské soutěže
stavy. První výstava s názvem Kuchyňští KOMPAS.

nout naučná přírodovědná expozice,
která vyniká svou audiovizuálností a následuje moderní trendy.
Samozřejmostí této naučné přírodní
expozice jsou exponáty zvířat, které pomáhají dotvářet tu pravou atmosféru
a jistě zaujmou návštěvníky všech věkových skupin.

